
Route  Vaals
BEETJE BUITENLAND



Zuid-Limburg hee! altijd al 
een buitenlands tintje, en bij 
deze route is dat helemaal 
zo. Vanaf de Vaalserberg 
fiets je door Nederland, 
België en Duitsland. Terwijl 
je kuiten of e-bike het zware 
werk doen, geniet je volop 
van kastelen, vergezichten, 
beelden en terrasjes. 

Tekst Monique van Klaveren Foto’s 

Monique van Klaveren, VVV Limburg  

Met dank aan Adrie van Hoogen

Het Wapen van  

Simpelveld

Fietsmonument bij  

Kasteel Vaalsbroek

De kleurrijke Sint- 

Catharinakapel  

in Lemiers

Kubistisch: de  

Wilhelminatoren  

bij Vaals
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Over de route

Eerst een waarschuwing én een geruststelling:  
de route is pittig, maar met een goede conditie of 
een e-bike is hij uitstekend te doen. Daarbij kun je 
praktisch iedere paar kilometer uitpu"en op een 
terras. Er zitten geen klimmetjes in van de buiten-
categorie, dus je hoeft geen Tom Dumoulin te zijn 
– misschien kom je hem wel tegen, want dit is zijn 
achtertuin. Als je op de Vaalserberg aan de Bel-
gische kant afdaalt, hoef je je pas na circa 5 kilo-
meter in te spannen. Je hebt tussen Gemenich 
en Sippenaeken prachtig zicht op de heuvelrug. 
Je passeert ook de eerste twee kastelen (Beusdael 
en het kasteel van Teuven). Bij Slenaken en Epen 
kan het tamelijk toeristisch en druk zijn, maar 
zodra je linksaf slaat bij Camerig worden de weg-
getjes smaller en neemt de rust toe. Het Geuldal 
is lie%ijk, het uitzicht op de Kruisberg weids. Bij 
Bocholtz, Lemiers en Vaalsbroek kun je zwaaien 
(of stoppen) bij diverse kastelen. Het extra ommetje 
door Vaals is de moeite waard vanwege de histori-
sche gebouwen. Wil je alleen het zuidelijke rondje 
van 38 kilometer doen? De doorsteek loopt via 
holle wegen en gehuchten met vakwerkhuizen. 
Deze verbinding kun je overigens ook gebruiken 
om de route over twee dagen te verdelen. Het is 
zeker geen straf om twee keer hetzelfde stuk te 
*etsen. Tip: de scheurvaste Fietsknooppuntkaart 
Zuid-Limburg van VVV Zuid-Limburg bevat 
ook hoogtelijnen en geeft aan waar de klimmetjes 
 zitten. opdefietsinzuidlimburg.nl

Vierlandenpunt?

Wist je dat het échte meervoudige grenspunt in 
het bos verscholen ligt? Daar is weinig ruimte 
voor toeristen, vandaar dat de grenspalen elders 
staan. Op de Vaalserberg kwamen ooit trouwens 
niet drie, maar vier grenzen samen. Neutraal 
Moresnet lag ook aan de Vaalserberg. Van 1816 
tot 1920 kon je in dit  belastingparadijs ongebrei-
deld gokken, een dame van plezier bezoeken en 
een pint pakken. Het puntvormige vrijstaatje ont-
stond doordat Nederland, Duitsland en België het 
er na de val van Napoleon niet over eens konden 
worden aan wie deze 344 hectare toebehoorden. 
Alle drie wilden ze het grond gebied hebben, want 
er lag een zinkmijn op.  Uiteindelijk hebben de 
Belgen Moresnet ingelijfd.  

‘Kijk mij eens!’

De belangrijkste bewoner van Kasteel  Vaalsbroek 
(nu een Bilderberghotel) was Von Clermont. De 
protestantse lakenhandelaar uit Aken liet in de 
achttiende eeuw het lustslot ingrijpend verbouwen 
om zijn katholieke gildebroeders aan de andere 
kant van de Vaalserberg de ogen uit te steken. Zijn 
lijfspreuk was Spero in vidium (‘Ik hoop benijd te 
worden’), zo vertelt hotelmanager Wout Sikkenga. 
“In de gevel zitten heel veel ramen, waarmee Von 
Clermont kon pochen dat hij genoeg geld had 
voor de vensterbelasting. De edelman (die zijn 
titel had gekocht) woonde eigenlijk in Vaals in 
het huidige gemeentehuis. Maar hij verbleef zo 
graag op Vaalsbroek dat hij een mausoleum in het 
park liet bouwen. Daar liggen slechts acht Von 
Clermonts, want na het overlijden van pa stortte 
de lakenindustrie in. Het bedrijf ging failliet en 
Vaalsbroek moest worden geveild. Zijn zonen 
liggen tussen de gewone lieden op de Vaalser 
begraafplaats.” Hoe zat het ook alweer: hoogmoed 
komt voor de val? Wil je alles weten over het kas-
teel? Boek dan de Kasteel Experience op zaterdag. 
Lakei Sikkenga leidt je rond en daarna dineer je 
in de vertrekken van de voormalige kasteelheren. 
Prijs voor rondleiding en diner: € 43,50. Eten kan 
ook in het chique restaurant in de kasteelboerderij 
(geleid door een chef-kok die bij Beluga heeft 
gewerkt) of in eetcafé-stijl in de Oude Water-
molen. bilderberg.nl

NOODLOTTIGE LIEFDE
Bij de routeverkorting kom je na Elzet 

rechts in de hoge berm een kruis tegen 

met een mysterieuze Latijnse tekst. Het 

verhaal erachter is dat in 1653 twee broers 

verliefd waren op Maecke Koekarts. “Wie 

het eerst een ring aan mijn vinger schui#, 

zal ik trouwen”, zei ze tegen hen. Helaas 

bleek de broer die net te laat kwam niet 

zo goed tegen zijn verlies te kunnen. Hij 

vermoordde zijn onbereikbare geliefde.
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De heer van Kasteel 
Vaalsbroek liet graag zien 
dat hij genoeg geld had 

voor de vensterbelasting
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Startpunt: het Drielanden-
punt op de Vaalserberg (bij 
de tweede toren)

Parkeren: op de Vaalserberg 
zijn diverse (gratis) parkeer-
terreinen

Route Fiets België in en 
meteen na het parkeerter-
rein bij de Boudewijntoren 
RA naar 91 (afdalen naar 
Gemmenich). Volg 91 – 1/92 
– 427/ri. 84 – 428/ri. 84 –  
in Slenaken bij Hotel De La 
Frontière RA naar 90 (route-
verkorting mogelijk) –  

86 – 87 – op de berg ter 
hoogte van parkeerplaats 
RA (houten richtingaan-
wijzer ri. Wahlwiller) – bij 
veelsprong RD – ri. 89,  
maar in Baneheide bij 
waterput en Heihof LA 
(Hartjensweg) – LA bij  
boom, bank en kruis – ri.  
88 – na spoorweg overgang 
RD, spoor blijven volgen – 
aan het einde bij Oranjeplein 
RA – na viaduct bij rotonde 
driekwart – 97 – 96 – 94 
(routeverkorting mogelijk) 
– 93 – 95 – ri. 91, tot aan het 
Drielandenpunt.

Routeverkorting tot 38 km 
bij KP90 naar 93 en ri. 91.

Routeverkorting tot 55 km 

bij KP94 naar 93 en ri. 91.

Alternatief startpunt 
Liever beginnen met de 
Vaalserberg dan eindigen? 
Start beneden in Vaals.

E-bikeverhuur: Bij het 
Zinkviooltje voor € 25,- p/d 
zinkviooltje.nl. Logés van 
Kasteel Vaalsbroek kunnen 
via het hotel reserveren en 
daar starten.

ROUTE VANUIT VAALS 38 / 55 / 60 KM

Overnachten

BIJZONDER 
Kasteel 

Vaalsbroek

Vanaf € 121,-
(043) 308 9308
bilderberg.nl

WIJNBOERDERIJ 
Domein Holset

Vanaf € 81,-
(043) 850 2928
domeinholset.nl

RUSTIG & SIMPEL 
Hoeve Einrade

Vanaf € 75,-
(043) 306 1732
einrade.nl
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OM EVEN VOOR AF TE STAPPEN

Vanwege de vele restau-
rants onderweg noemen 
we alleen bijzondere gele-
genheden bij naam.
•  Start: heel veel horeca
•  Net voor KP91:  

twee restaurants.
•   Sippenaeken: Le Barbeau.
•  Net voor KP92: Le 

Soigneur. Net erna: 
 boerderijterras.

•  Tussen KP92 en KP427: 

Kasteel Beusdael (funda-
menten 9 eeuwen oud), 
op de heuvel monument 
voor de Dodendraad uit 
WOI.

•  Net voor KP427: het 
 kasteel van Teuven.

•  Tussen KP427 en KP428: 
diverse horeca, zoals 
Moeder de Gans en  
Café Modern, met enorm 
Decap-dansorgel.

•  Slenaken: veel horeca.
•  Net buiten Slenaken: 

thuisgalerie.
•  Heijenrath: diverse 

 horeca, net erbuiten  
De Smokkelaer.

•  Eperheide en Epen:  
veel horeca.

•  Na Epen: De Smidse 
(beroemd).

•  Mechelen: horeca.
•  Tussen KP90 en KP86: 

restaurant Hoeve De Pleij.
•  Net voor KP86: zicht op 

Arnold Janssenklooster 
(tot 2015 voor missie-
zusters).

•  Bij KP86: Klooster Mariën- 
daal van Zusters Redemp-
toristinnen.

•  Net na KP87: bedevaarts-
klooster voor Gerardus 
van Majella, ertegenover 
Kasteel Wittem (uit 1220).

•  Op de berg (achter het 
P-plaatsje): Monument 
Den Gevallene.

•  Simpelveld: restaurant  
en station van de stoom-
trein (rijdt over het 
Miljoenenlijntje).

•  Net voor KP97: 

Mariakapelletje en even 
verderop kasteel De 
Bongard uit de 16e eeuw.

•  Net na KP97: in kasteel-
hoeve Overhuizen zit nu 
de Rabobank. Op de poort 
staat een mooi verhaal 
over de stichter. Bezoek 
ook het kapelletje op de 
binnenplaats.

•  Rond KP97: horeca.
•  Tussen KP97 en KP96:  

bij kruisbeeld info over 
Romeinse villa’s.

•  Bij KP96: wachttoren  
uit de vij&iende eeuw.

•  Einde van Orsbach:  
Café Belle Vue.

•  Net voor KP94: Kasteel 
Lemiers uit de vij&iende 
eeuw.

•  Tussen KP94 en KP95: 
voormalige trambaan.

•  Vaals: veel horeca, 
 kerktoren uit 1672, bij 
Koperhof gedenksteen 
achter het poortje, 
Lutherse kerk, Huis 
Clermont, Kasteel 
Bloemendal uit 1791  
(gebouwd door Von 
Clermont).

•  Holset: diverse horeca.
•  Tussen Holset en 

Vaalserberg: Kasteel 
Vaalsbroek/Hotel Bilder-
berg (park en restaurants 
vrij toegankelijk).

•  Vaalserberg: circa 2,5 km 
klimmen naar 324 meter.

De gewelven horen bij 

het oudste deel van 

Kasteel Vaalsbroek

De Smidse 

is beroemd
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